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روزنه

رونمایی دبیرکل پایداری از  مدل 
انتخاباتی برای انتخابات مجلس

ایسنا: دبیرکل جبهه پایداری گفت: جبهه پایداری  �
با ارائه این مدل نتایج و اهداف مشخصی را در راستای 
حاکمیت گفتمان ارزشی انقالب در مجلس و جامعه 
دارد که ان شــاءاهللا در خروجی این مدل ســه محور 
اصلی و راهبردی مالک عمــل و گفت وگوها خواهد 
بود. حجت االسالم والمســلمین مرتضــی آقا تهرانی، 
دبیرکل جبهه پایــداری در دیدار با جمعی از نخبگان 
سیاســی و دانشــگاهی درباره برنامــه انتخاباتی این 
جبهه و مدل هم افزایی و وحدت جریان های انقالبی 
برای انتخابات مجلس آینده تأکید کرد: جبهه پایداری 
بر اساس بررسی ها و اســتفاده از تجارب گذشته خود 
با جریان های انقالبی برای انتخابات مجلس در سال 
جاری به مدلی برای هم افزایی و وحدت رسیده است 
و بر اساس آن مدل، ارتباطات و فعالیت های خودش 
را با دیگر تشکل های انقالبی در راستای تحقق گفتمان 
انقــالب اســالمی و روی کارآمدن مجلــس انقالبی 
عملیاتی می کند. آقا تهرانی افزود: در شورای مرکزی 
جبهه پایداری قرار گذاشتیم با دیگر جریان های انقالبی 
هم جلســاتی بگذاریم و این مــدل را مطرح و تبیین 
کنیم و با دریافت و کار بســت نظرات و مشــورت های 
آنها، ان شــاءاهللا بتوانیم بر اساس شــاخص ها در این 
مقطع با رویکرد و نگاه تعامل و هم گرایی حداکثری و 
وحدت حول نظام ارزشی و انقالبی، سازمان و ساختار 

انتخابات اصولی و مردم ساالر را شکل دهیم.
دبیــر کل جبهه پایــداری گفت: این مــدل نتایج و 
اهداف مشــخصی را در راســتای حاکمیت گفتمان 
ارزشی انقالب در مجلس و جامعه دارد که ان شاءاهللا 
در خروجی این مدل ســه محور اصلــی و راهبردی 

مالک عمل و گفت وگوها خواهد بود.
او در تشریح ســه محور اصلی افزود: یک راهبرد 
همسو ســازی جریانــی و محتوایــی و گفتمانــی در 
رسانه ها و گفت وگو با مردم است؛ دومین اقدام تهیه 
لیست انتخاباتی انقالبی و کارآمد در سطح استان ها و 
تهران اســت و سوم تمرکز راهبردی و  پاسخ روشن و 
دقیق به مسائل و مشکالت اساسی مردم خواهد بود.

دبیرکل جبهه پایداری در پایــان گفت: امیدواریم 
با تجربه ای که در چند ســال گذشــته داشتیم و آینده 
روشــنی که در طلیعه گام دوم انقالب مقام عظمای 
والیت ترســیم فرمودند، مردم عزیز، مجلسی را رقم 
بزنند که با اقتــدار بتواند از هویت دینی و منافع ملی 
جمهوری اسالمی و دستاوردهای مهم این ملت عزیز 

پاسداری کند.
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دالالن دارو در کمیــن بیمــاران شهرســتانی!  �
میدان امام خمینی(ره) و خیابان های ناصرخسرو 
و باب همایــون تهــران بــه محــل فروشــندگان 
داروهــای به اصطــالح نایاب و کمیــاب تبدیل و 
فرصتی بــرای سوءاســتفاده دالالن و دوره گردها 
فراهم شده تا بیماران شهرستانی را که برای تهیه 
دارو از راه های دور مراجعه می کنند سرکیســه و 

داروهای تاریخ گذشته به آنها بفروشند.
 در ســال های گذشــته طــرح ضربتــی برای 
جمــع آوری آنهــا اجرا شــد و خوب هــم جواب 
داد، امــا بــه دلیل کم رنگ شــدن طــرح ضربتی 
جمــع آوری ایــن افــراد دوبــاره شــاهد حضور 
آنهــا هســتیم کــه بایــد طرح هــای خوب بازده 
بیشــتر اجرا شــوند تــا راه سوءاســتفاده کنندگان 

را ببندند.
ملیحه

پیشــنهاد به ســازمان تأمین اجتماعی: تعداد  �
برگه هــای دفترچه های تأمیــن اجتماعی و اعتبار 
آنها را بیشــتر کنند تا بیمه شــدگان مجبور نباشند 
بــرای تمدید یا تعویض از راه هــای دور به ادارات 

بیمه مراجعه کنند.
محمود براتی از بروجرد

گالیــه از گرانــی بلیت اســتخر: بســیاری از  �
مجموعه های ورزشــی و اســتخرهای وابسته به 
شــهرداری تهــران قیمــت بلیت های اســتخر را 
افزایــش داده اند و این مســئله موجب نارضایتی 
شــده  اســتخرها  مدیــران  از  مراجعه کننــدگان 
اســت. آنها در اعتراض به گرانی بلیت استخرها 
می گوینــد متولــی گرانی هــا شــهرداران مناطق 
هســتند و بعضی هــا هــم می گویند شــهرداران 
مناطق اســتخرها را به پیمانکاران واگذار می کنند 
و مســئولیت قیمت و بهداشت استخرها برعهده 
آنان است. به هرحال دود هرگونه افزایش قیمت 
به چشــم مردم کم درآمد مناطــق پایین و جنوب 
شــهر می رود که باید وضع مالی ســاکنان منطقه 

هم لحاظ شود.
رضا علوی از ساکنان منطقه ۱۴ تهران

برخی  � تبلیغاتی:  بی خواب کننــده  پیامک های 
شرکت های تبلیغاتی برای مشترکان تلفن همراه، 
شب و روز پیامک تبلیغاتی می فرستند که موجب 
سلب آسایش مردم می شــود. چرا هیچ مسئولی 

به این گونه تخلفات رسیدگی نمی کند؟
الناز قاسمی از استان گلستان

ایسنا: روز گذشته رئیس جمهور در جمع مردم شیروان با 
اشاره به اینکه ۱۴ ماه است که بزرگ ترین قدرت اقتصادی 
و نظامی دنیا ســخت ترین تحریم ها را علیه ملت ایران 
تحمیل کرده اســت، گفت: «تحریم هایی که اگر علیه هر 
ملت دیگری انجام می شد، آن ملت از پای درمی آمد، اما 
ملت قهرمان، مقاوم، غیور و هوشمند ایران در این ۱۴ ماه 

با قدرت مقابل آنها ایستادگی کردند».
حســن روحانی با تأکید بر اینکه عبور از این مشکالت 

شعار نیست، بلکه براساس آمار و دالیل این سخن مطرح 
می شود، افزود: «هر کشوری که در مضیقه قرار می گیرد، 
به دلیل کاهش درآمد، بدهی اش افزایش می یابد؛ اما ما 
در مدت ۱۴ ماهی که در فشار شدید تحریم قرار گرفته ایم، 
بدهی خارجی دولتمان کاهش یافته و این بدان معناست 

که ملت ما ملتی پیروز و موفق بوده است».
او با اشــاره به مشــارکت و حضور اقشــار مختلف 
جامعه در کمک رســانی به ســیل زدگان اخیر در کشور، 

عنوان کرد: «دولت توانست با کمک ملت بزرگ ایران در 
پناه قدرت الهی راهی را انتخاب کند که امروز بسیاری از 
مردم به خانه هایشــان بازگشته اند و بسیاری از مردم که 
خانه هایشان ویران شده است، ان شاءاهللا تا پایان سال به 

خانه های خود باز خواهند گشت».
رئیس جمهوری بیان کرد: «در شــرایط سخت سیل 
اخیر همه ملت ایــران و دســتگاه های مختلف دولتی 
و غیردولتــی در حد توان امکاناتشــان را به کار گرفتند و 

ملت شــاهدند که امروز ما در کشور ســختی داریم، اما 
دلمرده نیستیم، بلکه دل زنده هستیم؛ ما امروز در کشور 
با مشــکالت مواجه هســتیم، اما روحیه بلندی در برابر 
دشــمنان خود داریم و در هوای گرم و ســرد، روز روشن 
و شــب تاریک در کنار یکدیگر هســتیم و همــه اقوام و 
مذاهب و قومیت ها با هم برادر هســتیم؛ امروز خدا راه 
وحدت، اتحاد، تعاون و کمک به یکدیگر را پیش روی ما 

قرار داده است».

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشــویی FATF در بیانیه عصر جمعه مورخ 
۹۸/۳/۳۱ خود باوجود عدم تصویب لوایح مورد بحث از ســوی ایران، انجام 
اقدامــات تقابلــی را یک دوره دیگر و تا اکتبر ۲۰۱۹ (آبــان ماه ۹۸) به حالت 
تعلیق درآورد. با توجه به طوالنی شــدن این موضــوع و بحث های طوالنی 
درگرفتــه درباره آن در این نوشــتار از تکرار مســائل فنــی و ماهیتی لوایح و 
تحلیل های موافق و مخالف پرهیز می شــود و با برداشت از نگاه دو طرف و 
در نظرگرفتن هر دو منافع ملی و ایدئولوژیک که مورد نظر سیاست های کلی 
نظام است، به اســتخراج رویکرد پرداخته می شود. اما مشکل عدم تصویب 
چیست؟ اگر از مســائل شعاری و ایجاد هراس بی مبنا مانند ربط دادن سردار 
رشــید قاسم سلیمانی به این معاهدات بگذریم، مخالفت با این معاهدات را 
می توان در یک تقسیم بندی کلی در سه دسته برشمرد: الف: شخصیت های 
دلســوز و نگران اســتقالل کشــور و اطالعات محرمانه نظــام که مالحظات 
کالن ایشــان بر مطالعه فنــی دراین باره رجحان دارد. ب: اشــخاصی که به 
هــر دلیلی اعم از منفعت (به گفته موافقان) و... خود را پشــت نگرانی های 
موجه شــخصیت های دلسوز نظام پنهان کرده اند. پ: اشخاصی که شعاعی 
بلندتــر از مخالفت یا موافقت حداکثری با دولــت را نمی پذیرند. حال برای 
روشن تر شدن بحث باید به این نکته امعان نظر داشت که چون شیوه تصمیم 
و تصویب در FATF به صورت اجماع عام انجام می شــود (حداکثر ســه نفر 
مخالــف که با رأی اکثریت متفاوت اســت)، باالترین ســطح پذیرندگی را در 
ســطح عرف بین المللی که به دلیل پویایی شــدید نظام بین الملل سریع تر و 
گســترده تر از قوانین بین المللی عمل می کنند، به همراه دارد. با این توصیف 
و التفات به اثرگذاری وســیع رایزنی های درونی برای رســیدن به اجماع عام 
در تصمیمات FATF مواردی به شــرح زیر از سوی تصمیم گیرندگان نیازمند 
التفات نظر اســت: الف) هیچ قطع نامه ای در سازمان ملل که از سوی گروه 
اقدام ویژه الزام آور باشــد علیه گروه هــای مقاومت نظیر حزب اهللا و حماس 
وجــود ندارد ولی ایران بــه دلیل عدم حضور در گروه امــکان این دفاع را از 
بین برده اســت؛ درحالی که چندین قطع نامه علیه القاعده، داعش و طالبان  
وجود دارد که تأمین مالی و تسلیحاتی آن از سوی آمریکا، رژیم صهیونیستی، 
عربســتان، بحرین، امارات و مانند آن انجام می شود  که ایران بازهم به دلیل 
حضورنداشــتن در گروه اقدام ویژه فرصت افشــای و استفاده از آن به عنوان 
اهرم فشــار را ندارد. ب) یکی از نگرانی های ایــران درباره FATF «گروه های 

مقاومت» است؛ حال آنکه در منشور سازمان ملل و قطع نامه های آن نهضت 
مقاومت در کشــورهای اشغال شده مشروع شــناخته شده اند. در حال حاضر 
مزارع شــبعا در لبنان، جوالن در ســوریه، جنوب یمــن، بخش های بزرگی از 
فلسطین تحت اشغال جناح وهابی-صهیونیستی است و گروه های مقاومت 
ماهیتا همان نهضت های آزادیبخش مشــروع هســتند ولی ایــران به دلیل 
حضورنداشــتن در FATF  فرصت تبیین و دفاع را ندارد. پ) با رد معاهدات، 
هشــدارهای آمریکا درباره پولشــویی و خطر ایران برای امنیت تبادالت مالی 
ناخواسته تأیید می شود اما پیوستن به معاهدات به دفع این کارت بازی آمریکا 
و ایجاد فرصت بســیاری برای چانه زنی می انجامــد. ت) ایران می تواند مثل 
بسیاری کشورهای اسالمی با حق شرط به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی 
معاهــده را بپذیرد. ث) امکان مذاکره درباره عدم بازرســی از ســامانه های 
اطالعات بانکی محرمانه و حفظ اطالعات ســری کامال وجود دارد و بنابراین 
تحلیل سفید یا سیاه مسئله به دلیل عدم انسجام تاکتیکی و نه روایی و پایایی 
بحث ها است. ج) با تصویب  معاهدات ایران زمان کافی برای عبور از تنگنای 
فعلی را به دست می آورد و می تواند چندین سال با سطح پایبندی پایین و در 
نهایت امر عدم پایبندی معرفی شود که در آن زمان نرمش و بازی مجدد در 
دســت ایران است. از آن سو، با رئیس آمریکایی فعلی در FATF  و همسویی 
با دستگاه سیاست خارجی آمریکا  ممکن است تجربه آزموده شده بی اعتنایی 
به شورای حکام سازمان انرژی اتمی و ارجاع پرونده به شورای امنیت مطرح 
شود که زحمات ابطال شش قطع نامه قبلی که ایران را مخل صلح و امنیت 
معرفی می کرد، به خطر خواهد افتاد. چ) توصیه های FATF برای کشــورها 
پشتوانه الزام آور ندارند اما اگر پرونده به شورای امنیت برده و قطع نامه شود، 
کشورها پیروی خواهند کرد. ح) ایران در حال حاضر با هوشمندی مقام معظم 
رهبری و انسجام دستگاه سیاست خارجی و قوای نظامی شکاف آشکاری بین 
آمریکا و متحدان منطقه او با اروپا، روسیه، چین و سایر کشورهای جهان ایجاد 
کرده است اما مســکوت ماندن معاهدات ایران را به دام آمریکا و متحدانش 
خواهد افکند. خ) با مسکوت ماندن معاهدات به دلیل نیاز مؤسسات اعتباری 
غیربانکی و بانک هــای کوچک به دامنه خدمات بانک هــای بزرگ ارتباط با 
 FATF آنها دشــوار و احتماال منجر به استنکاف آنها می شود. د) از ابهامات
قاچاق و فســاد در معامالت نقدی اســت، حال آنکه مخالفتی با معامالت 
نقدی یا حمل پول در هر حجمی نداشــته و صرفــا مبدأ، مقصد و هدف مد 

نظر است. این امر مانع از  گران فروشی بازعرضه ارز وارداتی و مشکالتی از این 
دست هم می شــود. ذ) با مسکوت ماندن معاهدات حاشیه ریسک همکاری 
با ایران بــاال می رود و جذب ســرمایه گذاری خارجــی، تراکنش های بانکی، 
تعیین شروط معامله و مانند آن در صورت امکان با قیمت تمام شده باالتری 
همراه خواهد بود. ر) درخصوص ســپاه پاســداران انقالب اسالمی در حال 
حاضــر اجماع جهانی در مخالفت با اقدام آمریکا در قراردادن نام ســپاه در 
فهرست گروه های تروریستی به دلیل رسمی بودن آن و نقش درخشان سپاه 
در ریشه کن کردن فتنه داعش که تمام جهان را تهدید می کرد، وجود دارد. از 
ســوی دیگر چون تلقی بسیاری کشورها این اســت که راه ورود به بازار ایران 
در بســیاری بخش ها اعم از نفت، گاز، پتروشــیمی، خودروسازی، پروژه های 
عمرانی، مخابراتی و... از مســیر شــرکت های زیرمجموعه بخش اقتصادی 
سپاه می گذرد، بنابراین در کشمکش و ناسازگاری با تحریم های آمریکا هستند. 
نپیوستن به معاهدات درواقع دست ایشان را در مخالفت با این اقدام آمریکا 
خالی می کند. ز) رویکردی که همه شاخص های بین المللی را ابزار غرب برای 
ســیاه نمایی بداند پذیرفته نیست. آثار مراجعی همچون مؤسسه تحقیقات 
حکومت داری بازل که ایران را بر اساس شاخص «ضدپول شویی» در شمار 
بدترین کشــورهای جهان معرفی می کند یا مؤسســه شــفافیت بین الملل 
که در شــاخص «تشخیص فســاد» ایران را در رتبه ۱۳۰ از میان ۱۶۷ کشور 
معرفــی می کند و دیگر مراجع معتبر را نمی توان با شــعار و گارد تریبونی 
نادیده گرفــت. نپذیرفتن معاهدات به صورت زنجیــره ای گزارش های این 
مراجع را به صورت ابزاری در دست دشمنان یا مخالفان ایران قرار می دهد 
و ایــران فرصت حضــور و دفاع را به دلیل عدم حضــور در FATF از خود 
ساقط می کند. ژ) انگیزه های اقتصادی دامن زدن به نگرانی های موجه هم 
می تواند موضوعي قابل بررســی باشد. س) بسیاری خبرگان نظام بانکی و 
حقوق بین المللی هستند که در هیچ دســته بندی اي قرار ندارند ولی ِخَرد 
ناشی از شناخت مناسبات درونی گروه ویژه اقدام مالی و معاهدات جهانی 
می دانند که تصویب معاهدات در مقایسه با رد آن به ایران دست باال را در 
دفــاع از منافع ملی و ایدئولوژیــک، حمایت از فعالیت متحدان منطقه ای، 
روشــنگری پیرامون جفای وارده بر سپاه پاسداران و افشای تخلفات آمریکا 
و متحدان منطقــه ای اش در حمایت مالی از تروریســم خواهد داد و امید 

کاسبان احتمالی تحریم را نقش بر آب خواهد کرد. 

FATF الزامات تصمیم گیری درباره

روحانى: در کشور سختى داریم؛ اما دلمرده نیستیم

حسام الدین پورعباسى . کارشناس ارشد حقوق بین الملل


